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КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА 

НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКИ ДАРИТЕЛСКИ ФОРУМ 

Септември 2014 

 

Какво? Къде? Кога? Защо? 

Аурубис България, спонсор на 
фотоконкурса 
„Благотворителността през 
обектива”.  
Изложбата е инициирана от 
Български дарителски форум и 
Фондация „Помощ за 
благотворителността в България” 
 

Пирдоп и 
Златица 

от 1-ви  
до 10 
септември 

За трета поредна година Аурубис е спонсор на фотоконкурса 
„Благотворителността през обектива”, който се организира от 
Български дарителски форум и фондация „Помощ за 
благотворителността в България". Отличените фотографии ще 
гостуват в Информационните центрове на Аурубис България в 
градовете Пирдоп и Златице, където всеки посетител ще има 
възможност да ги разгледа от 1-ви до 10 септември. 

Фондация „Помощ за 
благотворителността в България” и 
създаденият към нея Център за 

обучения и социално 
предприемачество „Ринкли" 
отпускат стипендии на 15 
участници в конференцията 
"Идеите – това сме ние". 
Стипендиите ще покрият 
разходите по настаняването и 

София От 3 до 6 
септември 
2014  

От 3 до 6 септември 2014 в София ще се проведе третото издание 
на конференцията "Идеите – това сме ние". Неин организатор е 
„Обединени идеи за България" - неправителствена организация, 
съставена от български студенти от страната и чужбина, която 
насърчава младото поколение да се включва активно в 
моделирането на бъдещето, да бъде социално ангажирано и да 
реализира граждански проекти.  
В рамките на конференцията участниците ще бъдат разделени на 
10 екипа според предпочитанията и индивидуалните си интереси. 
Със съдействието на гост-лектори те ще обсъждат някои от 
основните предизвикателства, пред които е изправена България в 
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пътните на младежи, живеещи 
извън София 

съответната обществена сфера. 
1. Градска среда /Умният град; Спирките на градския транспорт – 
удобни, полезни, красиви!?/ 
2. Журналистически екип /Медийно отразяване на "Идеите - това 
сме ние 3"/ 
3. Икономика /Икономика на споделянето - новата реалност; 
Подобряване на нивото на финансова грамотност/ 
4. Култура /Dance Priority – тласък за развитие на танцовото 
изкуство в България; Късометражно кино/ 
5. Наука и технологии /Дупката между науката и бизнеса в 
България; Социалният потенциал на новите технологии/ 
6. Образование /Управленски умения в училищата; Изграждане на 
обща визия за образованието от всички заинтересовани страни/ 
7. Образование /Дигитални иновации в образованието; Преход от 
образование към заетост/ 
8. Околна среда /Мястото на бизнеса в едно по-зелено общество; 
Място на технологиите в едно по-устойчиво бъдеще/ 
9. Право /Проблемът с липсата на практика; Възможности за 
правна закрила/ 
10. Социални политики /Интегриране на бежанци в обществото; 
Втори шанс за интеграция на сираци/ 

Фондация „Работилница за 
граждански инициативи” за седми 
път органидира  
фестивала „Живо наследство 2014“ 
- български народни песни и 
танци, възстановка на обичаи, 
както и  демонстрация на древни 

от 12:00 часа, 
на лятната 
сцена в 
Борисовата 
градина в 
София 

От 6 
септември 

Над 400 участника от цялата страна ще посрещнат гостите на 
фестивала с разнообразна програма. В над 15 интерактивни 
ателиета всички посетители ще могат не само да видят на живо 
как се тъкат колани „на кори“, как се правят шевици, бижута или 
кукли от слама, восъчни свещи или тефтери от метално фолио, но 
и ще могат сами да си измайсторят сувенир. По време на 
фестивала всички желаещи ще имат възможност  да се снимат с 

http://www.wcif-bg.org/
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техники за изработване на 
сувенири от восък, метал и 
мъниста. 

над 200-годишен сватбен костюм от Югозапандния край на 
България.   
Специални изненади очакват любителите на кулинарните 
изкушения. Вкусни български ястия, приготвени по традиционни 
рецепти ще могат да опитат всички гости, а за най-любопитните, 
участниците ще разкрият техниката за приготвяне. Най-малките 
пък ще имат възможността да се запознаят с позабравените игри, 
на които са играли техните родители в миналото.  
Фестивалът представя инициативите от програмата „Живо 
наследство” на ФРГИ, с подкрепата на Фондация „Америка за 
България”, която цели да възстанови, съхрани и предаде на по-
младото поколение фолклорните традиции от различни региони 
на страната. 
 

Фондация „Елизабет Костова" 
(ФЕК) обявява осми конкурс за 
присъждане на годишната награда 
за превод „Кръстан Дянков" 

http://ekf.bg/pa
ges/page/18/ 

Краен срок 
за 
кандидатств
ане: 17.00 ч. 
на 23 
септември 

Наградата „Кръстан Дянков" на фондация „Елизабет Костова" се 
връчва за превод от английски на български език на съвременен 
роман с висока литературна стойност. Оригиналът трябва да е 
издаден след 1980 г., а преводът на български език между 1 
януари 2013 г. и 23 септември 2014 г. Голямата награда „Кръстан 
Дянков" е в размер на 3 000 лева. От 2009 г. насам фондацията 
предоставя и специална (поощрителна) награда в размер на 1 500 
лева. Проектът е годишен и се реализира с финансовата подкрепа 
на фондация „Америка за България". 
Подробна информация относно условията и процедурата на 
номиниране е публикувана тук" 

 

http://ekf.bg/
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„Аурубис България“ и общините 
Пирдоп и Златица ще подпишат 
партньорската програма за 
развитие за 2014/2015 г. 

 23 
септември 

На 23 септември 2014 г., ще бъде подписана Партньорската 
програма между „Аурубис България“ и общините Пирдоп и 
Златица за периода 2014/2015 г. Срокът за изпълнение на 
прооектите е от 1 октомври 2014 до 30 септември 2015 г. В 
договорите за партньорство между компанията и общините са 
заложени дейности по проекти в областта на образованието, 
спорта и културата. 

Фондация Лале и УниКредит 
Булбанк организират  
обучение „Посланик на 
доброволчеството”  за служители 
на УниКредит Булбанк 

София 
9 и 24 
септември  

 

Посланиците на доброволчеството - служители на УниКредит 
Булбанк ще получат информация и умения за организиране на 
доброволчески инициативи. 

Борса на проекти и идеи в 
партньорство с община Пловдив, 
по инициатива на Фондация Лале 

Галерия 
Пловдив 
Сграда на 
Общински 
съвет  
Пловдив 

25 
септември  

Борсата се реализира в партньорство с Община Пловдив. Участие 

ще вземат граждански организации от града и региона и местни 

бизнес организации. Целта на Борсата е да стимулира 

взаимноизгодно сътрудничество между двата сектора, чрез 

размяна на ресурси.  

 

Дипломиране на втория випуск от 
Програмата за практическо 
професионално обучение на 
Аурубис България 

 26 

септември 

На 26 септември ще се състои официална церемония по 
дипломирането на участниците в Практикантска програма за 
подготовка на квалифицирани кадри в областта на Електро и КИП 
и А поддръжката и Механо поддръжката. Успешно завършилите 
програмата ще получат свидетелства за професионална 
квалификация и предложения да останат в компанията на 
постоянни позиции, замествайки пенсиониращи се колеги. 
Практикантската програма се реализира в сътрудничество с 
местната Професионална гимназия по механоелектротехника. 

http://www.aurubis.com/bulgaria/bg
http://www.tulipfoundation.net/
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Събитие на Панчаревското езеро, 
по инициатива на Мостик Гъбата в 
езерото, един от 12-те обекта, 
достигнали до финал в 

националната кампания „Място в 
сърцето“ на Фондация 
„Работилница за граждански 
инициативи”. 

Панчаревско 
езеро 

28 
септември 

Водната повърхност на Панчаревското езеро ще се превърне в 
екран на специално аудиовизуално шоу от въздействащи ефекти и 
чудновати образи.  
Събитието стартира в 16:00 часа и ще продължи до 23:00 часа, като 
през това време всички желаещи ще могат да се включат в 
набирането на средства за ремонт и възстановяване на Мостик 
Гъбата. Идеята е със събраните средства да се ремонтира мостика, 
за да се превърне отново в предпочитано място за разходки и 
почивка на посетителите на езерото. 
Сценарият на спектакъла е вдъхновен от реалната и потенциална 
функция на Панчаревското езеро и парка около него, както и от 
проблемите, които ги застрашават, а видеомапингът  на 
спектакъла е дело на Elektrick.me. Инициативата е част от проекта 
"РеВИЗИЯ" на сдружение  "Трансформатори" за временни и 
артистични трансформации на провокиращи градски места, 
тяхното преосмисляне и пренасяне в съвременността. 

Инициативата на Фондация 
„Работилница за граждански 
инициативи” с дарителските кутии 
в подкрепа на „Място в сърцето“ 
продължава във Варна 

 

Варна До 30 
септември 

Дарителски кутии за набриране на средства за ремонта и 
оживяването на Малките терми – един от 12-те обекта, събрал 
най-голяма подкрепа от страна на публиката в националната 
кампания „Място в сърцето“, вече са поставени и във Варна.  
Кутиите са разположени в Дворец на културата и спорта, 
Фестивален и конгресен център и магазин „На тъмно“. До 30 
септември, когато приключва дарителският етап в кампанията 
всеки може да подкрепи „място в сърцето“ на варненци като дари 
средства в поставените за целта кутии, по банков път, чрез онлайн 
дарение или чрез дарителски смс на номер 17 777, с текст DMS 
MYASTO. Със събраните средства от кампанията ще се реализира 
проект за реставрация на Римските терми и поставяне на ефектно 

http://myastovsarceto.bg/index.php?page=cities&id=27
http://myastovsarceto.bg/index.php?page=cities&id=27
http://myastovsarceto.bg/index.php?page=cities&id=27
http://myastovsarceto.bg/index.php?page=cities&id=27
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http://www.wcif-bg.org/
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осветление на Римските бани на древния град Одесос, днешна 
Варна, известни като най-голямата обществена сграда на 
Балканите. Идейният проект за реставрацията на обекта ще бъде 
представен в рамките на Дарителски кръг през октомври.  
Дарителски кутии за набиране на средства за „място в сърцето“ са 
поставени в още два града, участващи в кампанията. Това са Русе 
за Русенския кей и Габрово, в подкрепа на Градинката с мечето.  

Фондация Лале участва в 
Европейски форум на 
доброволчески организации 
„Социална изолация в малките 
населени места в ЕС” 

Рим 
 

29-30 
септември 
 

Условията на живот и възможностите за хората от всички възрасти 
в малките населени места в страните в ЕС са различни от тези в 
големите градове. Продължаващата вътрешна миграция води до 
съсредоточаване на повече хора в градовете и намаляване на броя 
на хората, наличните услуги и качеството им в малките населени 
места.  
 

Фондация Лале обявя кампания 
„Да бъдеш баща”  

София 30 
септември 
 

Фондация Лале се включва активно в кампания „Да бъдеш баща” 
за насърчаване участието на мъжете в живота на децата. 
Кампанията е насочена към бащи и всички значими за детето 
мъжки фигури в семейството. Доказано е, че бащите /биологични, 
осиновители или с друга бащинска роля/ помагат на децата си да 
имат по-добри приятелства; по-добри резултати в училище; по-
висока самооценка; по-пълноценни взаимоотношения с 
възрастните; по-малко проблеми с поведението; по-малък риск да 
употребяват наркотици и най-важното – да имат добро 
самочувствие.  “Да бъдеш баща” e част от международната 
кампания „MenCare – a global fatherhood campaign“, която се 
провежда в над 20 държави в целия свят. България е първата 
държава в Източна Европа, в която се реализира кампанията. 
Организационният екип обединява 10 неправителствени 

http://myastovsarceto.bg/index.php?page=cities&id=25
http://myastovsarceto.bg/index.php?page=competitors&id=136
http://www.tulipfoundation.net/
http://www.tulipfoundation.net/
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организации, които системно работят за социално отговорни каузи 
и проекти за подкрепа на децата и семействата 
 

Фондация „Елизабет Костова" 

обявява пети конкурс за участие в 
резиденция за преводачи в САЩ. 

http://ekf.bg/pa

ges/page/88/ 

Краен срок 

за 
кандидатств
ане: 17.00 ч. 
на 30 
септември 
(вторник) 
2014 г 

Конкурсът е насочен към преводачи на съвременна литература, 
които имат поне три публикувани превода на художествена 
литература от английски на български език, но са способни и 
мотивирани да превеждат художествена литература от български 
на английски език. ФЕК осигурява стипендия за наградения 
преводач, която покрива неговите разходи по издаване на виза, 
международен самолетен билет, дневни пари и нощувки. 
Преводачът, участник в резиденцията, има възможност да прекара 
около 21 дни в едно от най-важните американски издателства за 
преводна литература – "Open Letter Books", – като 
усъвършенства  превода от български на английски език на откъса 
от съвременно българско художествено произведение (роман или 
сборник с разкази), с който е бил одобрен за участие в 
резиденцията. Преводачът също така има възможност да 
посещава програмата по художествен превод към университета в 
Рочестър, да сътрудничи на издателството, да обогати опита си в 
работата с чуждестранни редактори и издатели, както и 
познанията си в областта на американското книгоиздаване. 
Проектът e годишен и се реализира с финансовата подкрепа на 
Краен срок за кандидатстване: 17.00 ч. на 30 септември (вторник) 
2014 г фондация „Америка за България". 
 
Подробна информация относно условията и процедурата на 
кандидатстване е публикувана тук. 
 

http://ekf.bg/
http://ekf.bg/pages/page/88/
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До момента в рамките на проекта са подкрепени участията на 
четирима преводачи: - Здравка Евтимова (2010);Олга Николова 
(2011); Бистра Андреева (2012); Екатерина Петрова (2014) 
 

Фондация „Елизабет Костова" 
обявява пети конкурс за издаване 
на съвременен български роман 
на английски език. 

http://ekf.bg/pa
ges/page/87/ 

Краен срок 
за 
кандидатств
ане: 17.00 ч. 
на 30 
септември 
(вторник) 
2014 г. 

Конкурсът е насочен към автори на съвременна българска 
литература, които имат поне един роман, публикуван на български 
език. Фондация "Елизабет Костова" осигурява превода от 
български на английски език на награденото в конкурса заглавие, 
а издателство "Open Letter Books" го публикува на английски език 
в САЩ. Проектът e годишен и се реализира с финансовата 
подкрепа на фондация „Америка за България" 
 
Подробна информация относно условията и процедурата на 
кандидатстване е публикувана тук. 
 
До момента в рамките на проекта са подкрепени пет заглавия:  

 „Захвърлен в природата" от Милен Русков (изд. „Open 
Letter Books", САЩ, 2011); 

 „18% сиво" от Захари Карабашлиев (изд. „Open Letter 
Books", САЩ, 2013); 

 „Кратка повест за срама" от Ангел Игов (изд. „Open Letter 
Books", САЩ, 2013);   

 „Това е както става" от Албена Стамболова (изд. „Open 
Letter Books", САЩ, 2013);  

 „Партиен дом" от Георги Тенев (изд. „Open Letter Books", 
САЩ, 2015). 

 

http://ekf.bg/
http://ekf.bg/pages/page/87/
http://www.openletterbooks.org/products/thrown-into-nature
http://www.openletterbooks.org/products/18-gray
http://www.openletterbooks.org/products/a-short-tale-of-shame
http://www.openletterbooks.org/products/everything-happens-as-it-does
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Аурубис България продължава 
партньорството със "Заедно в час" 

 От 
септември 

И през новата учебна година Аурубис България продължава със 
своята подкрепа към мисията на Заедно в час, която цели всяко 
дете в България да получи равен достъп до качествено 
образование.  
Организацията постига своите цели като подбира и подготвя 
мотивирани и амбицирани млади хора да станат учители-лидери в 
училища, които имат крайна нужда от подобни кадри. Те работят с 
ученици с ниски академични постижения и мотивация за 
личностно и професионално развитие, като се опитват да разкрият 
техния пълен потенциал. Получавайки вярата и подкрепата на 
своите учители, децата значително повишават своите постижения 
в училище и започват да участват в разнообразни извънкласни 
дейности.  
В Златица и Пирдоп работят 8 учители по програма Заедно в час, 
които преподават английски език, икономика, български език и 
литература, информационни технологии и история на над 600 
ученици. През изминалата учебна година учениците повишават 
своите срочни оценки с 29% в сравнение с оценката на 
диагностичното оценяване в началото на година. Присъствието в 
часовете на учители по програма Заедно в час е 92%.   

Фондация Лале и Imaginarium 
започват кампания “ДА ИГРАЕМ 
ЗАЕДНО ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ!” 
за подкрепа на деца и семействата 
им.    
 

София и   
Бургас 

Септември  Imaginarium иска да осигури на всички деца правото да играят, 
защото играта е в основата на щастливото детство, тя стимулира 
развитието и образованието им. Imaginarium подкрепя програма 
„Вяра в децата и семейството“ на Фондация ЛАЛЕ за превенция на 
наставянето на деца в домове и подкрепа на деца и семействата 
им.  
Програмата се основава на силните страни на децата и 
семействата и стимулира позитивно родителство; включване на 

http://www.aurubis.com/bulgaria/bg
http://www.tulipfoundation.net/
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бащи и мъже от семейния кръг в грижата за децата; участие на 
местната общност в инициативи за добруване на децата и 
отглеждането им в семейството. 
 

Продължава дарителската 
кампания на Фондация 
„Работилница за граждански 
инициативи” за 12-те 
емблематични места в страната, 
събрали най-много гласове в 
националната кампания „Място в 
сърцето“. 

http://myastovs
arceto.bg 

 

До края на 
септември 

До края на месец септември тази година, всеки може да дари за 
оживяването на местата, достигнали до финал в националната 
кампания на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ - 
„Място в сърцето“. Дарителският етап се удължава с два месеца, 
заради планирани събития за набиране на средства след 30 юли. 

Провеждането на различни инициативи в отделни градове 
провокира личното гражданското участие и дава възможност на 
жителите да се запознаят отблизо с проектите за оживяването на 
любимите места. 

До момента са събрани всички необходими средства и се работи 
по ремонта на църквата „Св. св. Кирил и Методий“ в Бургас. 
Организирани са събития за набиране на средства за „място в 
сърцето“ в Габрово, Плевен и Сливен.  

Кампанията с дарителските кутии, в подкрепа на кея в Русе също 
ще продължи до края на септември. Подробна информация за 
предстоящите събития очаквайте на сайта на националната 
кампания. Ако нямате възможност да се включите в инициативите, 
може да подкрепите вашето любимо място чрез онлайн дарение, 
по банков път или с дарителски смс на номер 17 777, с текст DMS 
MYASTO. 
Продължава и инициативата „Място в сърцето на турне“ на 
фейсбук страницата на кампанията. Подкрепете останалите 11 
места в кампанията като дарите от сърце за „място в сърцето“! 

http://www.wcif-bg.org/
http://www.wcif-bg.org/
http://www.wcif-bg.org/
http://myastovsarceto.bg/
http://myastovsarceto.bg/
http://www.wcif-bg.org/
http://myastovsarceto.bg/index.php?page=articles&id=488
http://novatv.bg/accents/view/3057/%D0%9D%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5-%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%82%D1%8A%D0%BA
http://myastovsarceto.bg/index.php?page=articles&id=493
http://https/www.facebook.com/myastovsarceto/photos/a.737786129572090.1073741827.736844312999605/895355170481851/?type=1&theater
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Програма „Знания за успех“ на 
Фондация „Работилница за 
граждански инициативи”, 
финансирана от SAP Labs 
България. 

 

Повече 
иинформация 
за програмата, 
указания и 
формуляр за 
кандидатстван
е ще получите 
на сайта на 
ФРГИ.  

 

До 1 
октомври 

До момента по програмата са финансирани 16 училищни 
настоятелства, чиито проекти са достигнали до ограмен брой 
ученици в горния курс на възраст между 14 и 18 години. През 
2013/14 година са подкрепени училищни настоятелства от Видин, 
Силистра (2 Училищни настоятелства),  Камено, Белене, Свищов, 
Троян, Тутракан. Благодарение на вложените средства и усилия на 
организациите са ремонтирани и обогатени 8 библиотеки; 
закупени са нови книги и учебни пособия.  
Кандидатстването за участие по програма „Знания за успех“ става 
чрез попълване на формуляр. Училищните настоятелства ще 
получат финансиране въз основа на количествени и качествени 
критерии за оценка като брой ученици, тип населено място, 
бедност, липса на възможности за развитие, достъп до качествени 
образователни инициативи, включване на родителите и други. 
Предимство ще имат училища от населени места под 50 000 
жители, както и такива номинирани от служители на SAP Labs 
България.  

Фондация „Помощ за 
благотворителността в България” 
набира кандидат-стипендианти на 

програма "Готови за успех" за 
учебната 2014-2015 година 

http://www.bca
f.bg 

До 6 
октомври 

Фондация "Помощ за благотворителността в България" обяви 
конкурс за стипендианти на програма "Готови за успех" за 
учебната 2014-2015 учебна година. Програмата подкрепя 
образованието на деца и младежи без родители, отгледани от 
роднини или в социални домове. Стипендиите са годишни и се 
присъждат след конкурс на ученици от 12 клас и на студенти с 
високи постижения. Стипендиите са в размер на 2000 лв. годишно 
за студентите (200 лв. месечно) и 1000 лв. за учениците (100 лв. 
месечно) и е осигурена за 10 учебни месеца. Изискването към 
учениците е да имат успех от предходната година не по-нисък от 

http://www.wcif-bg.org/
http://www.wcif-bg.org/
http://www.wcif-bg.org/contests.php?page=contests&&id=77&v=6
http://www.bcaf.bg/
http://www.bcaf.bg/
http://www.bcaf.bg/
http://www.bcaf.bg/
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отличен 5.50, а към студентите - не по-нисък от 5.00. 

Необходимите формуляри могат да бъдат изтеглени от сайта на 
ФПББ. Срокът за подаване на документи е 6 октомври 2014 год. 

Посланици на добра воля на програма "Готови за успех" са 
журналистите на Нова ТВ Христо Калоферов и Мирослава Иванова 
и актрисата Албена Михова. 

Можете да дарите онлайн за стипендиите "Готови за успех" 

 

http://www.bcaf.bg/bg/resursi/za-tarsesti-pomost/222-information-gotovi-za-uspeh.html
http://www.bcaf.bg/bg/resursi/za-tarsesti-pomost/222-information-gotovi-za-uspeh.html
http://www.bcaf.bg/bg/fondove/fond-gotovi-za-uspeh.html

